
 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ   
 

ΚΟΙΝΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-2.12.2009 

-------------------- 

 
Μέσα στο πλαίσιο των στόχων που θέσαµε, αλλά και µε αφορµή Νοµοσχέδιο που 

κατατέθηκε στη Βουλή (µε το οποίο επιδιώκονται αλλαγές στον «Περί Συντεχνιών 

Νόµο 2009») πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2009 

αρκετές κατ΄ ιδίαν συναντήσεις µε ηγεσίες αρκετών άλλων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων καθώς και µε την Παγκύπρια Οµοσπονδία Ανεξάρτητων Συντεχνιών 

(Π.Ο.Α.Σ).  

 

Μετά από ενδελεχή µελέτη του Νοµοσχεδίου, διαπιστώθηκε ότι ορισµένες από τις 

προτεινόµενες τροποποιήσεις περιορίζουν το θεµελιώδες δικαίωµα του 

συνεταιρίζεσθαι το οποίο είναι κατοχυρωµένο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Αναφερόµαστε κυρίως στην προϋπόθεση, που τίθεται στο 

προτεινόµενο Νοµοσχέδιο και αφορά στον κατώτατο αριθµό µελών που απαιτείται 

(υπάρχει εισήγηση για αύξηση από 21 σε 100 µέλη) για την ίδρυση Συντεχνίας.  

 

Ως υφιστάµενη Συντεχνία και λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα περάσαµε από την 

ίδρυση µέχρι και την πλήρη δικαίωσή µας από το ΑΝΩΤΑΤΟ, θεωρούµε ότι έχουµε 

την υποχρέωση να σταθούµε, και στεκόµαστε, µαζί µε άλλες Συντεχνίες και 

Οµοσπονδίες, ως ασπίδα στο ∆ΙΚΑΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ, γι΄ αυτό και αποταθήκαµε στο Νοµικό µας Σύµβουλο κ. Αλέκο Μαρκίδη 

και ζητήσαµε σχετική Γνωµάτευση. Σύµφωνα µε τη Γνωµάτευση του κ. Μαρκίδη, οι 

προϋποθέσεις που τίθενται στα επίµαχα σηµεία του Νοµοσχεδίου αυτού, περιορίζουν 

το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και παραβιάζουν τον 

πυρήνα του δικαιώµατος της δηµιουργίας Συντεχνίας. Αυτούσια η Γνωµάτευση ηµερ. 

11.11.2009, ευρίσκεται στην ιστοσελίδα µας (Αποφάσεις Ανωτάτου/Νοµικές 

Γνωµατεύσεις). 

 

Για το εν λόγω Νοµοσχέδιο η Συντεχνία µας πραγµατοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

και επαφές και µε βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.  

 

Εκδόθηκε επίσης κοινό ∆ελτίο Τύπου µε 8 άλλες Συντεχνίες και την ΠΟΑΣ, η οποία 

εκπροσωπεί άλλες 9 Συντεχνίες, µε αναφορά στο εν λόγω θέµα και στα µέτρα 

αντίδρασής µας. Σηµειώνεται ότι η αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν έχει 

ακόµη προχωρήσει σε λεπτοµερή εξέταση του Νοµοσχεδίου.  

 

Παρατίθεται πιο κάτω το Κοινό ∆ελτίο Τύπου.  

 

 

2 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μέτρα αντίδρασης από Ανεξάρτητες  Συντεχνίες για το νοµοσχέδιο Περί 

Συντεχνιών 

 

Μετά από πρόσκληση της ΠΟΑΣ, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Οµοσπονδίας 

σύσκεψη ανεξαρτήτων συντεχνιών που δεν ανήκουν στην ΠΟΑΣ, για 

αλληλοενηµέρωση και συζήτηση σχετικά µε το προτεινόµενο τροποποιητικό 

νοµοσχέδιο για τον Περί Συντεχνιών Νόµο. 



 

Πέραν των εννέα (9) Συντεχνιών που εκπροσωπεί η  Παγκύπρια Οµοσπονδία 

Ανεξαρτήτων Συντεχνιών , (ΠΟΑΣ) εκπροσωπήθηκαν στην σύσκεψη οι ακόλουθες 

εννέα (9)  Συντεχνίες : 

 

EΟ∆ΥΛ- ∆ήµου Λευκωσίας, ΠΑΣΥΝΟ – Συντεχνία Νοσοκόµων, ΣΕ∆ΕΚ- 

Εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ΣΥΠΕΤΕ - Συντεχνία Υπαλλήλων 

Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, ΣΕΤΕΠ- ΑΤΗΚ - Αρχής Τηλεπικοινωνιών, ΠΑΣΥΚΙ- 

Παγκ. Συντεχνία Ιατρών., ΠΑΣΕ-∆ΗΤΑ – ∆ηµοσίου, Ηµικρατικών, Τοπ. 

Αυτοδιοίκησης, ΣΩΚΠΥΑ –Συντεχνία Ωροµίσθιου Κυβερν. Προσωπικού 

Υπουργείου Άµυνας και  ΕΚΚΥ- Ένωση  Κινηµατογραφιστών  Κύπρου. 

 

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΣ ενηµέρωσαν τις υπόλοιπες ανεξάρτητες συντεχνίες για την 

αντίθεση της στις απαράδεκτες πρόνοιες του νοµοσχεδίου και για τις ενέργειες που 

έγιναν µέχρι σήµερα για να µην εφαρµοστούν πρόνοιες που έχουν ξεκάθαρα στόχο να 

καταργήσουν το αναφαίρετο  δηµοκρατικό δικαίωµα των εργαζοµένων να επιλέγουν 

ελεύθερα και να συνδικαλίζονται µε τη συντεχνία της επιλογής τους. 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση και έχοντας υπόψη γνωµατεύσεις έγκριτων νοµικών 

αναφορικά µε την αντισυνταγµατικότητα σηµαντικών προνοιών που προωθούνται, οι 

Συντεχνίες αποφάσισαν τα πιο κάτω : 

 

1. Συµφωνούν και στηρίζουν τους µέχρι τώρα χειρισµούς που έγιναν ενάντια στις 

απαράδεκτες µεθοδεύσεις που προωθούνται µέσα από το νοµοσχέδιο και θα 

συντονιστούν για τα επόµενα µέτρα αντίδρασης που θα ληφθούν  από κοινού. 

2. Θεωρούν εντελώς απαράδεκτο και έξω από κάθε έννοια δικαίου τη ρύθµιση που 

θα διαλύει  υφιστάµενες συντεχνίες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν µε βάση την 

υφιστάµενη νοµοθεσία και καταθέτουν την ετοιµότητα τους να αντιδράσουν 

δυναµικά για αποτροπή τέτοιου ενδεχοµένου.  

3. ∆ηλώνουν ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να 

διασφαλίσουν το αναφαίρετο δηµοκρατικό δικαίωµα των εργαζοµένων να 

συνδικαλίζονται µε τη συντεχνία της επιλογής τους και θα  καταγγείλουν τα 

τεκταινόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας 

(I.L.O) 

4. Θα συνεχιστούν οι επαφές µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις και το υπόλοιπο 

συνδικαλιστικό κίνηµα  µε στόχο να µην εφαρµοστούν οι απαράδεκτες πρόνοιες 

του νοµοσχεδίου.  

 

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ: 

 

ΠΟΑΣ,  EΟ∆ΥΛ,  ΠΑΣΥΝΟ,  ΣΕ∆ΕΚ,  ΣΥΠΕΤΕ,  ΣΕΤΕΠ-ΑΤΗΚ,  ΠΑΣΥΚΙ,  

ΠΑΣΕ-∆ΗΤΑ,  ΣΩΚΠΥΑ,  ΕΚΚΥ 

 

 


